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 ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה
 הנורוקה תפגמ

 ףיגנמ תמרגנה הלחמה יכ תואירבה רש זירכה 2020 ץרמב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה תובקעב
 העיגפ עונמל ידכ .רוביצל הרומח הנכס הדימעמה תנכוסמו תקבדימ הלחמ איה הנורוקה
 םוריח תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב
 םיינויחה םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ לש הפוקתה תמגוד ,תוכשמתמ
 םיתוריש ךורצל רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב
 האופר ליעפהלו ךישמהל ןכו ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ,ולא
 תפגמ .תולחמ לש םדקומ יוהיזל תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ
 תועצמאב יאופר לופיט ןתמל רבעמ םהב ,תואירבה תכרעמב הלועפ יסופד התניש הנורוקה
 זופשאל ףילחתכ "תיב זופשא"ב יאופר לופיט ןתמ ןוחבל ךרוצה תא התלעהו ,קוחרמ האופר
 בצינ אוהו שפנה תואירב ךרעמ לע שממ לש העפשה םג התייה הנורוקה רבשמל .םילוח תיבב
 וא בוש ועיפוה ןקלחו הנושארל ןקלח ,וצרפ תוישפנ תוקוצמ :ומצעתהו וכלהש םירגתא ינפב
 .הפגמה לש אצוי לעופכ ורימחה

 
 
 

 -כ
830,000   

 -כ
21,150  

 -כ
6,400  2,474 

 הנורוקב ולח שיא
 2020 ץרממ לארשיב
  2021 ץרמ דעו

 לארשיב םילוח 
 ,השק בצמב וזפשוא
 ץרממ ,םימשנומ ללוכ

 2021 ץרמ דעו 2020

 ותמ לארשיב שיא 
 לארשיב הנורוקמ
 2021 ינוי עצמא דע

 ופסונ תוטימ 
 הנורוק תוקלחמב
 ץרממ םילוח יתבב

  2020 ףוס דעו 2020
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  2.5%-כ  17%-כ

 דע 20%-כ
    30%-כ

 ;20%-כ
 +3%-כ

 הדיריה רועיש אוה
 תוקידבב
 1היפוקסונולוק
 רבוטקוא דע ץרממ

 םילוחה יתבב 2020
 םילוחה תופוקבו

 הפוקתל האוושהב
 תנשב הליבקמה

2019  

 הנורוקה ילוחמ 
 םעטמ לופיט ולביק
 םילוחה תופוק
 תינולמב וא םתיבב
 תועצמאב המלחה
 קוחרמ יאופר בקעמ
 זופשאל ונפוה
 ךותמ 8,289(

 םילוח 324,873
 תפגמ ץורפמ
 דעו הנורוקה

31.10.20( 

 היילעה רועיש אוה 
 תומרב רעושמה
 הדרחהו ןואכידה
 הייסולכואה ברקב
 רבשמ תפוקתב
 2הנורוקה

 - הכרעה יפ לע 
 20%-כ לש היילע
 ךרעמל תוינפב
 לש שפנה תואירב
 ;םישדח םילפוטמ
 תופוקה ינותנ יפל
 הלק היילע הלח
 3%-כ לש דבלב
 םילפוטמה רפסמב
 תוריש ולביקש

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 םיעגונה םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 רבמבונ םישדוחב
 ןתמ ,תענומ האופר ,זופשאה תכרעמ - םהבו ,הנורוקה רבשמב תפטושה האופרה תוליעפב
 לשו הנורוק ילוח לש םילוח תיבב זופשאל ףילחתכ תיב זופשא ,תיתנוע תעפש דגנ םינוסיח
 ,)דרשמה( תואירבה דרשמב התשענ הקידבה .שפנה תואירב יתוריש ךרעמו םירחא םילוח
 תדחואמ םילוח תפוק ,תואירב יתוריש יבכמ ,תיללכ תואירב יתוריש - םילוחה תופוק עבראב
 לש ,םייתלשממה םייללכה םיירוביצה םילוחה יתבבו ,)תופוקה( תואירב יתוריש תימואלו

 .)םילוחה יתב( םירחא םיירוביצו תיללכה

 

 

 

 ברע - הנורוק ילוחב לופיט תבוטל םילוחה יתבב תוליעפ םוצמצו תוטימ תבסה
 .םילודג םיסמועב הדבע איהו תוריתי אלל זופשאה תכרעמ התייה הנורוקה תפגמ תוצרפתה
 יתב .הנורוק ילוח זופשא ךרוצל תוטימ ןיכהל םילוחה יתבל דרשמה הרוה הפגמה ץורפ םע

 
 תועצמאב ,סגה יעמה טרפבו ,הנותחתה לוכיעה תכרעמ תקדבנ הבש תינשלופ תיאופר הקידב - סגה יעמה תפיקש  1

  .הייאר תכרעמו שימג יטסלפ רוניצ

 תפוקתב יחרזאה ןסוחה" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ;2020 רבמבונמ שפנה תואירבל ףגאה תלהנמ תכרעה  2
 העדוה ,"רבשמה לצב ילוי עצמאב ךרענש רקסה לש ישילשה לגהמ םיאצממ :הלעמו 21 ינב ברקב ,הנורוקה רבשמ
   .26.7.20 ,תרושקתל

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ןכו ,תוימינפ תוקלחמ ןבור ,תומייק תוקלחמ יתיע ןפואב םצמצל וא רוגסל וצלאנ םילוח
 .תונושה תויגרוריכה תוקלחמה ומכ ,תורחא תוקלחמב )תנמזומ( תיביטקלא תוליעפ םצמצל
 תוקלחמב תוטימ 2,474 ופסונ 2020 תנש ףוס דע ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע יכ ןיוצי

 .הנורוקה

 סחיב ,2020 תנשב םידעומ המכב הדדמנ לארשיב תפדועה התומתה - 3תפדוע התומת
 ,הידווש ,הינטירב( תורחא תונידממ המכבש וזמ ההובג התייהו ,2019 - 2010 םינשב עצוממל
 םישדוחב םנמוא .שיא 6,400-כ לארשיב הנורוקמ ותמ 2021 ינוי עצמא דע .)היכ'צ ,הינמרג
 הליבקמה הפוקתב התומתה רועישל סחיב ךומנ היה התומתה רועיש 2020 ץרמ-ראוני

 ,רתוי הובג טעמ היה התומתה רועיש 2020 יאמ-לירפא םישדוחב םלוא ,2019 - 2017 םינשב
 היה התומתה רועיש 2020 רבמטפסבש ךכ התומתה רועישב הקיסנ הלח 2020 ילוימ וליאו
 היה התומתה רועיש 2020 רבוטקואבו ,2019 רבמטפסב התומתה רועישמ 22%-כב הובג
  .2019 רבוטקואב דדמנש הזמ 26%-כב הובג

 םוחתב םיחמומו יתמישנו יללכ ץרמנ לופיט תוטימ - ןמוימ םדא חוכו ץרמנ לופיט תוטימ
 לופיטב ירקיעה קובקבה ראווצ .הנורוק ילוחב לופיטה תוכיאב העיגפ תעינמל םיינויח הז

 תויחמומו ץרמנ לופיטב תויחמומ לעב יאופר םדא חוכב רוסחמ אוה הנורוקב השק םילוחב
 ,המגודל ךכ .השקו בכרומ בצמב םילוחב לופיטב ןמוימ ידועיס םדא חוכ ןכו ,המשנהב
 3%-כ לע דמוע לארשיב יללכה זופשאה תוטימ ללכ ךותמ יללכ ץרמנ לופיט תוטימ רועיש
 עצוממב דמוע הפוריא תונידמב ץרמנ לופיט תוטימ רועיש - םלועב תונידמל האוושהב ךומנו

 .10%-כ לע דמוע ןרועיש תירבה תוצראבו ,יללכה זופשאה תוטימ ךסמ 5%-כ לע

 תייטע - ועבקנש םיללכה לע ודיפקיו לככש רוביצל ריבסה אל דרשמה - תענומ האופר
 םייאופר םילופיט תלבקלו תוקידבל עיגהל שושחל ןיאש ירה ,לשמל קחרמ תרימשו תוכסמ
 םילוחה תופוק תאו םילוחה יתב תואפרמ תא החנה אלו ,הנורוקל םירושק םניאש םישרדנ
 תוליעפ( גושייל יתטיש ןפואב ולעפ אל םילוחה תופוקו םילוחה יתב תואפרמ .תאז תושעל
 תוקידבל רוביצה תעגהב הדירי הלח ןכא לעופבו .םילפוטמ )עיגהל םילוח דודיעל המוזי
 .תמדוקה הנשהמ 17%-כ לש הדירי הלח היפוקסונולוק תוקידב םוחתב לשמל ךכ .תויאופר

 ץראהמ םיחווידה ףא לע - םילופיטהו םילפוטמה רפסמ - שפנה תואירב יתוריש
 ,הנורוקה תפגמ תובקעב הייסולכואב ןואכידהו הדרחה תומרב תרכינ היילע לע םלועהמו
 אל רבדה ,20%-כ לש רועישב שפנה תואירב יתורישל השירדב היילעל הכרעהה ףא לעו

 רפסמב 3%-כ לש דבלב הלק היילע תמגמ תפקתשמ םהמו ,תופוקה ינותנב יוטיב ידיל אב
 הפוקתב םרפסמ תמועל ונתינש םילופיטה רפסמב 2%-כ לשו תוריש ולביקש םילפוטמה
 .תמדוקה הנשב הליבקמה

 רידגה אל תואירבה דרשמ - םילופיט תלבקל הנתמה ינמז - שפנה תואירב יתוריש
 םייתגרדה םידעי עבק אלו םהב דומעל שפנה תואירב יתוריש ךרעמ לעש הנתמהה ינמז תא
 קוח תוארוהב עבקנל םאתהב םישרדנ םיריבס הנתמה ינמז .הנתמה ינמז לש םייתנש-בר
 תומרגנש תוישפנה תוקוצמב היילעה רואל רתוי דוע שרדנ רבדה .יתכלממ תואירב חוטיב
 .הנורוקה תפגמ בקע

 
 הפוצמה התומתל רבעמ תרדגומ הייסולכואב תוומה ירקמ רפסמ תא הנומה רוביצה תואירבבו היגולוימדיפאב חנומ  3

 .םיילמרונ םיאנתב
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 םילוחה יתבמ קלח - הנורוקה תפגמ תעב םילפוטמ גושייל הלועפ יכרדו תומזוי
 םילוחל םייאופר םילופיט תשגנהלו םילפוטמ גושייל הלועפ יכרד םתמזוימ וחתיפ
 תורשפאל הפישחו עגמ םוצמצ לעו יזיפ קוחיר לע הרימש ךות ץוחה תואפרמב םילפוטמה
  ."םיחוטב םימחתמ" ולעפוהו םילפוטמה יתבל ועיגה האופר יתווצ לשמל ,הקבדה

 

 עגונב םיחקל תקפה ךילה םייקת - םילוחה תופוקו דרשמה - תואירבה תכרעמש ץלמומ
 תא ןכדעי תואירבה דרשמ ויתובקעב .תימדנפ תעפש תוצרפתהל )ל"ות( המיחל תרותל
 ּהאיביו םירחא הפגמ יללוחמלו תימדנפ תעפשל תואירבה תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה
 .הלאכ םיבצמב דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאתת ךכ .םייטנוולרה םימרוגה רושיאל

 םייקנו םיחוטב םילולסמ תוחיטבמה תויבטימ הדובע תוטיש עבקי דרשמהש ץלמומ
 רבשמ תמגוד רבשמ תעב יאופר לופיט תלבקל תונפל וששחי אלש ידכ םילפוטמל
 .החוטב הביבסב יאופר לופיט לבקיש חטבומ יכ רוביצל הרבסה בלשל ץלמומ ןכ .הנורוקה

 תכרעמב קובקבה יראווצ תא ההזת - תופוקהו דרשמה - תואירבה תכרעמש ץלמומ
 לש תוליעפה תא הפמי תואירבה דרשמש ;תואנ יאופר לופיט קינעהל תלוכיב םיעגופש
 ,יאופר םדא חוכ רובגתב ךרוצל ןורתפ עיצתש תינכות ןיכישו הנורוקה תפוקתב םילוחה יתב
 הפגמה ילוחב תולפטמה תוידועייה תוקלחמבו תורחאהו תוימינפה תוקלחמב רחאו ידועיס
  .הצרפש

 לופיטה ןתמ ינפואב ולחש םייונישה תא וחתני תופוקה םע דחי תואירבה דרשמש ץלמומ
 יזופשאו תיבה ילופיט ףקיהב היילעו קוחרמ האופר תועצמאב יאופר לופיט ןתמ - יאופרה
 ונחבי םהש ץלמומ דוע .הרגשב שומישל םססבלו םביחרהל תורשפאה לע ודמעיו - תיבה
 תא תוצמל ידכ רפשל שיש תולועפה תאו וז הפוקת ךותמ רמשל שיש תולועפה תא
  .ולא םיתוריש לש תונורתיה

 דבלב הלק היילעל ומרגש םימסחה תא וחתני םילוחה תופוקו תואירבה דרשמש ץלמומ
 ףא לע ,הנורוקה תפוקתב ונתינש שפנה תואירב ילופיט רפסמבו םילפוטמה רפסמב
 רחא ובקעי םהש ץלמומ ןכ ומכ .ולא םילופיטל שוקיבב רתוי הלודג היילע הלחש הכרעהה
 תוביסה תא ןיבהלו הפקיה תא דומאל ידכ שפנה תואירב יתוריש תלבק לע רותיווה תעפות
 היילעהש רחאמ יכ ץלמומ דוע .םהל קקזנש ימל םיתורישה תא קפסל הרטמ ךותמ הל
 תעב טרפב ,דבלב תויללכ תוכרעה לע תססבתמ שפנה תואירבב םילופיטל השירדב
 תודוא לע רידס ןפואב םינותנ ףוסאל םילוחה תופוק תא תואירבה דרשמ החני ,הפגמ
  .ךרוצה תעשב תונורתפ שוביג ךרוצל דרשמל חוודלו ולא םילופיטל השירדב היילעה

 

 

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 
 

 םילוחה יתב לכב הנורוקה תוקלחמב השק םילוחה רפסמ
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 םוכיס
 תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב העיגפ עונמל ידכ
 םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ לש הפוקתה תמגוד ,תוכשמתמ םוריח
 ךורצל רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב םיינויחה
 ךישמהל ןכו ,ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ,ולא םיתוריש
 םדקומ יוהיזל תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ האופר ליעפהלו

  .תולחמ לש

 תקפה ךילה ומייקי האופרה יפוג ללכו םילוחה תופוק ,םילוחה יתב ,תואירבה דרשמש ץלמומ
 תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה תא ןכדעי תואירבה דרשמ יכו ,הכ דע הנורוקה יעוריאמ םיחקל
 ךותמ ,הנורוקה תפגמל עגונב טרפבו ,םירחא הפגמ יללוחמבו תימדנפ תעפשב לופיטל תואירבה
 םיעוריא םע דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאל ידכ הינייפאמ םע תודדומתהה רופישל הפיאש
.הזכ לדוג רדסב




